
Többéves kálváriája ért véget 
idén a székelyudvarhelyi Bene-
dek Elek Líceumnak. Hat éve 
tudják, ki kell költözniük a re-
formátus egyháznak visszaszol-
gáltatott központi épületből, de 
most végre van is, ahová: szin-
te átadásra kész a Mária Va-
léria-épület, így pakolgatnak, 
csomagolnak, ősszel pedig már 
ott kezdik az új tanévet. 
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Nem új keletű a Benedek 
Elek Tanítóképző, vagyis 
a Peda főépületeként 

ismert ingatlanegyüttes kálvári-
ája, a teljes kép összeállításához 
viszont egészen 1670-ig kell visz-
szalépnünk: Bethlen János, Apafi 
Mihály kancellárja ugyanis ekkor 
alapította a Székelyudvarhelyi 
Re formátus Kollégiumot. Az in-
tézmény Baczkamadarasi Kis 
Ger gely rektorsága alatt (1768–
1787) látványos fejlődésen esik 
keresztül: újjáépítik, bővítik az 
iskolát. 

1912-ben készül el a kollégium 
új épülete, az I. világháborút kö-
vetően 1927-ben pedig a megfo-
gyatkozott diáksereg miatt ideig-
lenesen felfüggesztik a kollégium 
tevékenységét, és ide költöztetik 
a Nagyenyedi Református Taní-
tóképzőt. Egy 1948-as rendelet 
bezárja az egyházi iskolákat, így 
végül hosszabb időre a református 
kollégium is megszűnik létezni, 
az állam pedig az egyház mindet 
javát, így az épületet is eltulajdo-
nítja. Ekkor a tanítóképző nem 
szűnik meg, állami pedagógus-
képzővé alakul át.

A rendszerváltás fordulatot 
hoz a két intézmény életében: 
a tanítóképző felveszi Benedek 
Elek nevét, akinek a bejárat előtt 
szobrot is állítanak, 1994-ben 
pedig a református kollégiumot 
is újraalapítják. A kétezres évek-
ben országos szinten többször is 
felvetődött, hogy a tanítóképzés 
csak főiskolai szinten folytatható 
tovább, végül a központi ötlet-
gazdák mindig visszatáncoltak. 
Udvarhelyen 2009-ben végzett 
az „utolsó” tanítóképző osztály, 
a következő évben a bizonytalan-

ság miatt nem indítottak újab-
bakat, sőt, az iskolát is Benedek 
Elek Líceumra keresztelték, aztán 
2010-ben újból nekifutottak egy 
osztállyal a tanítóképzésnek, idén 
ősztől pedig egy újabb osztály ok-
tatását kezdik már el.

Öt év türelmi idő
Az 1994-ben újraalapított re-

formátus kollégium 2002 őszén 
felvette a Baczkamadarasi Kis 
Gergely nevet, illetve ekkor köl-
tözik saját épületébe is – a refor-
mátus egyház ugyanis időközben 
visszaigényelte, és vissza is kapta 
városközponti ingatlanegyüttesét. 
A visszaszolgáltatási rendelkezés 
gyakorlatilag épület nélkül hagy-
ta a Benedek Elek Tanítóképzőt, 
mely öt év türelmi időt kapott a 
költözésre. Ekkor került képbe a 
Márton Áron tér jobb alsó részé-
ben található, a református kol-
légium ingatlanjával szomszédos 
Mária Valéria-épület, mely ekkor-
ra már igencsak leromlott álla-
potban volt. 1896-ban építették, 

kisdedóvóként, majd iskolaként 
is működött, az 1948-as tanügyi 
reform után pedig a tanítóképző 
tulajdonába került. 1990 és 1993 
között, a csereháti iskola megépí-
téséig a Marin Preda elméleti líce-
um működött benne. A román ta-
gozatú osztályok kiköltözését kö-
vetően mondhatni gazda nélkül 
maradt, hisz felújítására az iskola 
nem kapott pénzt. Az ötévnyi tü-
relmi idő életbe lépésével viszont 
létfontosságúvá vált a rehabili-
tálása: a városvezetés és az iskola 
először világbanki pénzekben re-
ménykedett, aztán kormányala-
pokhoz fordultak. 2007-ben egy 
kivitelező céggel szerződtek is a 
munkálatokra, központi alapok-
ból viszont nem érkezett annyi 
pénz, hogy a türelmi idő végére 
be is fejezzék az épület felújítását. 
Ekkorra már eléggé elmérgese-
dett a viszony a régi főépületben 
együtt élő két intézmény között, 
sőt, hogy a helyzet jobban bonyo-
lódjon, a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem egyik kihelye-

zett kara is itt kapott helyet, va-
gyis három intézmény osztozott 
az épületen. Az együttélés évei so-
rán nem hivatalosan a két közép-
iskolai intézmény összeolvasztása 
is szóba került, illetve a Benedek 
Elek épületgondjának rendezésé-
re is született néhány variáció, vé-
gül a különút és a Mária Valéria-
épületbe történő költözés maradt 
a végleges megoldás. 

A református püspökség tavaly 
júniusban figyelmeztette a Be-
nedek Elek Líceum vezetőségét: 
lejárt a bérleti szerződés, költöz-
zenek. A konfliktushelyzet enyhí-
tésére lépett képbe Bunta Levente 
polgármester: augusztusban tár-
gyalásra hívta a feleket, és abban 
egyeztek meg, a líceum még ma-
radhat egy évet. Időközben a köz-
ponti csapok is megnyíltak, jelen-
tősebb összeget kaptak a Mária 
Valériánál elkezdett munkálatok 
folytatására. Jelenleg már pakol-
gatnak, s hamarosan átköltöznek 
régi-új épületükbe, ott indítják a 
tanévet. 

Nincs pénz bútorra
A 450 diákjával költöző Be-

nedek Elek Líceum öt osztályter-
met, négy kabinetet, egy számí-
tógépes labort és néhány admi-
nisztrációs felületet hagy hátra, 
az új épületben pedig nagyjából 
ugyanekkora felületük lesz. Nem 
mellékes, hogy a Mária Valéria-
épület mögött az intézménynek 
van már egy épülete: ebben évek 
óta az alsóbb tagozatosok oktatá-
sa zajlik – meglehet, hogy jobban 
férjenek, itt is néhány átalakítás-
ra lesz majd szükség. „Augusztus 
elején kezdünk el rendesen köl-
tözködni, egy hónap alatt pedig 
szeretnénk lakhatóvá tenni az 
új épületet. Jelenleg különböző 
belső szerelések zajlanak, illetve 
a víz, gáz bekötése van folyamat-
ban. Több munkálat is zajlik az 
épületben, ahogyan ezekkel ha-
ladnak, úgy költözünk” – tájé-
koztatott Novák Károly István. 
A líceum aligazgatója azt is tu-
datta, bútorzattal nem állnak 
rózsásan, mindössze két-három 
osztálytermet tudnak felszerelni 
új berendezéssel. „A Mária Va-
lériánál végzett beruházás össz-
költségvetése 1,4 millió lejről 
indult, melyből az évek során 1,8 
lett, és még nagyjából ötszázezer 
lejre lenne szükség a befejezésé-
hez” – közölte Novák, aki ettől 
függetlenül megerősítette: az új 
évet már itt kezdik.
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> Kérdez az MPP. A Magyar Polgári Párt 
székelyudvarhelyi önkormányzatának frakció-
ja megdöbbenve vette tudomásul, hogy Bunta 
Levente polgármester „elfelejtette” összehívni 
a júliusi soros havi tanácsülést. A frakció ne-
vében Molnár Miklós tanácsos, sajtószóvivő 
háromkérdéses rövid közleményt juttatott el 
szerkesztőségünkbe: „A bicikliút tanulmánya-
inak elfogadása már nem sürgős, mint a múlt 
héten volt? A pályázati határidő már nem sür-
get, mint azt a múlt héten tette? A polgármes-

ter hatáskörébe tartozó rendes havi tanácsülés 
össze nem hívásáért ki a felelős?” Bunta Le-
vente szerint a tanácsülés azért maradt el, mert 
több tanácsos is szabadságon van, s a frakciók 
tagjaitól kapott visszajelzések alapján nem lett 
volna meg a döntéshozatalhoz szükséges fele 
plusz egy jelenlévő a július 29-i ülésen.

> Szakmai fórummal startol a MES. Az 
Artera Alapítvány szervezte 12. Míves Embe-
rek Sokadalma ma 9 órától szakmai fórummal 
kezdődik, melyet a városháza Szent István-ter-
mében tartanak. Az esemény társszervezője 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. A 
fórumot Bunta Levente polgármester nyitja 
meg. A Míves Emberek Sokadalma hivatalosan 
16 órakor startol a Székely Támadt Várban.

> Petőfi emlékezete. Petőfi Sándor halá-
lára és a fehéregyházi csata 162. évfordulójára 
emlékeznek a hét végén Székelykeresztúron. A 
július 31-i ünnepség déli 11 órakor megemlé-
kező istentiszteletekkel kezdődik. Délután a 
Molnár István Múzeumban ünnepi beszédek 
hangzanak el, majd a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium diákjainak előadása, valamint a 

polgári fúvószenekar teszi meghittebbé az ün-
nepséget, Siposné Szász Márta pedig erdélyi 
varrottasokat állít ki.

> Jegyek a Félszigetre. Hétfőtől Szé kelyud-
varhelyen is lehet jegyeket vásárolni az augusztus 
25-én kezdődő Félszigetre. Az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács Városháza tér 7. szám 
alatti székházában kizárólag hetijegyeket lehet 
venni, darabját 199 lejért. A következőkben 
érdemes lesz követni a szervezet www.uiet.eu 
honlapját, ahol különböző játékok keretében 
hetijegyeket sorsolnak ki. 

KöLTöziK a széKELyudVarHELyi PEda

Új év, új épület
A református püspökség 
tavaly júniusban figyel-
meztette a Benedek Elek 
Líceum vezetőségét: le-
járt a bérleti szerződés, 
költözzenek. A konflik-
tushelyzet enyhítésére 
lépett képbe Bunta Le-
vente polgármester: au-
gusztusban tárgyalásra 
hívta a feleket, és abban 
egyeztek meg, a líceum 
még maradhat egy évet.  
Időközben a központi 
csapok is megnyíltak.


